Program

5. Rendezvény

Időpont: 2017. április 26. szerda, 10.00-15.00
Helyszín: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Konferencia terem 1051
Budapest, Zrínyi utca 3.
Téma: Gyakorlati tudnivalók – forrásteremtés, jogi környezet, aktualitások
10.00 – 10.10 Meglepetés vendég: Fenyvesi Zoltán (10 perc)
10.10 – 10.50 Forrásteremtés, adománygyűjtés workshop – hova, hogyan és mikor pályázzunk,
hogyan szerezzünk támogatókat? – Vidor Eszter, „Védőháló a lelki egészségért” Alapítvány,
kommunikációs szakember (40 perc)
10.50 – 11.20 Hogyan szerezzünk támogatókat? - Palánkai Gábor cégépítési szakember, Ügyvezető
Akadémia és a Mentorok (30 perc)
11.20 – 11.35 Szünet
11.35 – 12.35 Jogi környezet – betegszervezetek működése; együttműködése harmadik féllel; civil
környezet; sajtó; kommunikáció – Dr. Kelemen Kinga ügyvéd, KPLI Law (60 perc)
12.35 -13.05 Ebéd
13.05 – 13.25 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) intézményi bevezetése – Szabó
Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EESZT Fenntartási és Üzemeltetési főosztályvezetője (20
perc)
13.25 – 13.55 Nemzetközi kapcsolatok építése – Koltai Tünde BEMOSZ (30 perc)
13.55 – 14.10 Szünet
14.10 – 14.50 Megváltozott munkaképességű munkavállalók és fogyatékossággal élők toborzása és
integrálása – Markos Ádám, a Rehabjob szakmai vezetője (40 perc)
14.50 Zárás

Fenyvesi Zoltán születése óta kerekesszékben éli az életét ez azonban sose állította meg abban, hogy
megvalósítsa az álmait és elérje a céljait. Gyerekként egy integrált iskolába járt ahol megtanulta, hogy
kell segítséget kérni ha szüksége van rá és a diák társai is megtanulták miben tudnak segíteni egy
mozgáskorlátozottnak. 14 évesen csatlakozott egy kerekesszékes tánccsoporthoz, majd később több
sportot is kipróbált, mint a jet-skizést, a quadozást, a paintball-t, a vívást, a sielést és a futást. Utóbbi
azóta is megmaradt az életében, immár 6 éve a Suhanj! Alapítvány tagja és önkéntese. Több
félmaraton és maraton teljesítése után handbikekal letekerte a New York és a Berlin maratont is.
Sokak számára Zoli azonban Till Attila Tiszta Szívvel című filmjéből lehet ismerős ahol főszerepet
játszott, a film pedig összesen 20 díjat zsebelt be és több ország mozi palettájára is felkerült.

Vidor Eszter
Húsz éve dolgozik a kommunikációs szakmában, a VM.komm Kft. másik
alapítója, Nagy Ákos mellett. Húsz éve elkötelezetten dolgozik emellett a
magyarországi civilekkel a magyarországi civilekért.
Az elmúlt években több egészségügyi civil kezdeményezést támogatott pro
bono. Sok tapasztalatot szerzett a fund raising kommunikáció, az 1%-os
kommunikáció, valamint a civil sajtókommunikáció területén. Jelenleg is
dolgozik önkéntesként egy pszichiátrai alapítványnál. A Nemzeti Betegfórum és a BEMOSZ
létrehozásán is dolgozott önkéntesként, jelenleg is az NBF választmányának tagja.

Palánkai Gábor vagyok, cégépítési szakember, üzleti mentor, több mint 15 éve cégeket vezetek, nem
vagyok sem tréner, sem tanácsadó.
Vezettem 160 férőhelyes melegkonyhás kávézót, sportszer üzletláncot, autószalonokat építettem fel,
dolgoztam marketing ügynökségen. Jó néhány iparágban voltam aktív cégvezető.
A legutóbbi cégemet, amely nem képzéssel foglalkozik, 2011 nyarán alapítottam, a 2012-es árbevétele
720 millió Ft volt, 2013-tól az általam felépített rendszereknek köszönhetően heti 1 napban tudtam
vezetni.
A 15 év alatt rengeteg tréningen jártam, 500-nál is több könyvet olvastam el a cégvezetés
témakörében, és ezt a tudást igyekeztem beépíteni a vállalkozásaimba. Kikristályosodott egy egyszerű,
könnyen és biztonságosan másolható cégépítési rendszer, amit az általam alapított Ügyvezető
Akadémián oktatok kiscsoportos, gyakorlati műhelymunka foglalkozásokon. Nemcsak tanítom, hanem
csinálom is, több cégnél a gyakorlatban is segítek építeni, változtatni a vállalkozást.

Dr. Kelemen Kinga az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett, ahol EU nemzetközi szakjogász
diplomát is szerzett. Nemzetközi ügyvédi irodában és magyar ügyvédi irodákban is dolgozott, 2015 óta
KPLI Law vezetője.
Szakterületei: gyógyszerjog, egészségügyi jog, gazdasági jog, munkajog, szerzői jog.
Gyógyszeripar területén szerzett több mint 10 éves tapasztalata alapján együttműködik magyarországi
klinikai vizsgálatok és beavatkozással nem járó vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatos intézményi,
vizsgálói, és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések kidolgozásában, betegtámogató
programok, egészségügyi szakemberek felé irányuló promóciós gyakorlatok, OTC reklámok, marketing
aktivitások, PR, betegszervezeti együttműködések, etikai előírások véleményezésben, policyk, SOP,
kereskedelmi szerződések elkészítésében. Az AIPM részére gyógyszerjogban nyújt jogi tanácsot, és

részt vesz az iparági kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó jogszabályok és etikai előírások
előkészítésében és szakmai egyeztetéseken.
Dr. Kelemen Kinga képviseletet lát el gyógyszerészeti hatóság, GVH és ÖRT előtti eljárásokban is.
Angolul és németül beszél.

Szabó Bálint, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kialakítását és fenntartását végző
szervezeti egység főosztályvezetője az Állami Egészségügyi Ellátó Központban. Az e-egészségügy
jövőjét meghatározó fejlesztést végző program szakmai vezetőjeként fogta össze az EESZT
kialakítását, és most annak bevezetését és fenntartását irányítja. Ehhez biztos alapot ad a szakmai
múltja, amiben épp úgy megtalálható a számos iparágban szerzett szoftverfejlesztési projektirányítási
tapasztalat, mint teljes IT szervezet irányítása nagyvállalati környezetben. Képesítéseit a Budapesti
Műszaki Egyetemen, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen szerezte. Rendszeres előadó informatikai konferenciákon, több szakkönyv
szerzője.

Koltai Tünde
A betegekért és egy betegszervezetben végzett önkéntes munkásságom azt követően kezdődött,
hogy legfiatalabb gyerekünket coeliakiával diagnosztizálták. A coeliakia (lisztérzékenység ismertebb
nevén) akkor még a ritka gyermekbetegségek közé tartozott, egyetlen terápiával, az élethosszig tartó
gluténmentes diétával. Mivel a szakmám az élelmiszeripar, könnyebben sikerült információkhoz jutni,
és hamar rájöttem, hogy ebben a betegségben az „élethosszig tartó tanulás” valós és erős szükséglet.
Több lisztérzékeny szülővel együtt alapítottuk meg a LÉOE-t, és bekapcsolódtunk az Európai
Szövetség, az AOECS munkájába is, ahol 2007 és 2016 között az elnökség tagjává választottak, végül 4
évig voltam az AOECS elnöke is.
A LÉOE képviselőjeként négy évig voltam alelnöke a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak, majd 20122013-ban részt vettem a Nemzeti Beteg Fórum létrejöttében is.
2013-ban 11 másik betegszervezettel létrehoztuk a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségét,
ami 2014-ben az EPF tagja lett.

Betegszervezeti önkéntes választott vezetőként az elmúlt hosszú években rengeteg tapasztalatot
szereztem hazai és nemzetközi szinten, megismertem a krónikus betegek napi nehézségeit, és
igyekszem képviselni speciális érdekeiket.
2016-ban egyike voltam annak a csaknem 100 európai betegszervezeti vezetőnek, akik sikeresen
elvégezték az EUPATI tréninget, és az ott megszerzett gyógyszerkutatási és etikai ismeretekkel
remélem, hogy sokkal sikeresebben képviselhetjük a krónikus betegek érdekeit.

Markos Ádám
Esélyegyenlőségi területen végzett munkáját 2009-ben kezdte az ELTE Jogi karának Esélyegyenlőségi
referenseként, ahonnan később a teljes egyetemi hallgatói önkormányzat Esélyegyenlőségi
Referense lett. 2010-ben fél évi az Európai Parlament Esélyegyenlőségi osztályán gyakornokoskodott.
Magyarországra való visszatérése után kezdett a JOB Kft. megváltozott munkaképességű
munkavállalók integrációjáért és a befogadó környezet létrehozásáért felelős REHABJOB divíziójánál
tevékenykedni, illetve párhuzamosan a jogalkotásban fogyatékos-jogi szakértőként dolgozni.
Mára a REHABJOB szakmai vezetője, ő dolgozta ki a cég megváltozott munkaképességű személyek
integrációjáért felelős folyamatait, átvilágítását, tréningjeit, képzéseit. Az elmúlt években számos
fogyatékossággal élőket érintő jogszabály szövegének megalkotásában, illetve Magyarország első
Fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló közigazgatási gyakornoki programjának létrejöttében is
közreműködött.

